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στήσω δηµόσια, δηµιουργήσαµε 
σχέσεις µε την υπερδηµαρχία, πε-
τύχαµε το στόχο µας. Πιστεύω ότι 
η πρόοδος αυτή θα ικανοποιούσε 
τους ιδρυτές της ΑΧΕΠΑ, το όραµα 
τους είναι που συνεχίζουµε.»

Οι δεσµοί και η συνεργασία µε έναν 
από τους µεγαλύτερους ∆ήµους της 
χώρας και µάλιστα µε µεγάλο ελ-
ληνικό πληθυσµό και ιστορικούς 
δεσµούς µε την ελληνική παρου-
σία στην Αυστραλία δεν σταµατούν 
εδώ. Με πρωτοβουλία της ΑΧΕΠΑ 
ο δεσµός αυτός, µε τον ∆ήµο του 
Bayside, έγινε ακόµη πιο ισχυρός. 
«Χάρη στον αείµνηστο Ευάγγελο 
Ανέστη, ο ∆ήµος τιµούσε κάθε χρό-
νο την εθνική µας εορτή της 25ης 
Μαρτίου µε έπαρση της σηµαίας.  
Τώρα έχουµε την δέσµευση του ∆η-
µάρχου και του Συµβουλίου ότι θα 
περάσει πρόταση έτσι ώστε η εθνική 
µας εορτή να συνεορτάζεται επίση-
µα, κάθε χρόνο, από το ∆ήµο και 
την ΑΧΕΠΑ, αρχικά στο δηµαρχείο 
και αργότερα στο νέο µας «σπίτι». 
Ο ∆ήµος του Bayside είναι αν όχι ο 
µεγαλύτερος, ένας από τους µεγαλύ-
τερους στην Αυστραλία και µε µεγά-
λο ελληνικό πληθυσµό», ανέφερε ο 
κ. Καλλιµάνης.

Μεγάλες, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο 
της ΑΧΕΠΑ, είναι και οι σχεδιαζό-
µενες αλλαγές που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισµό του Συνδέσµου και 
την προετοιµασία για να αντιµετω-
πιστούν οι προκλήσεις των επόµε-
νων δεκαετιών. «∆ιαβάζοντας και 
µελετώντας την ιστορία της ΑΧΕ-
ΠΑ», είπε ο κ. Καλλιµάνης, «διαπι-
στώνουµε ότι θα έπρεπε να έχουν 
γίνει δύο σηµαντικές αλλαγές που 
όµως δεν έγιναν. Ήδη σε συνέδρια 
του 1956 και του 1962 γινόταν συ-
ζητήσεις και για το τελετουργικό και 
για την δοµή της οργάνωσης και 

υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και 
ζυµώσεις. Αυτές οι συζητήσεις δηµι-
ούργησαν εντάσεις και στην σηµε-
ρινή ΑΧΕΠΑ. Είναι δύσκολο ακόµη 
και για εµένα και όλα τα παλαιότερα 
µέλη να αποδεκτούµε χωρίς προ-
βληµατισµό ριζικές και δραστικές 
αλλαγές. Αλλαγές που θα µπορού-
σα να τις χαρακτηρίσω παράτολµες. 
Αλλά αν δεν σπάσεις αυγά οµελέτα 
δεν κάνεις. ∆εν ήταν εύκολη από-
φαση. Αφουγκραστήκαµε τους συ-
µπάροικους, ακούσαµε τους νέους, 
ζυγίσαµε τα υπέρ και τα κατά. Πολ-
λές από τις παρατηρήσεις τους ήταν 
εύλογες και δεν µπορούσαµε να τις 
αγνοήσουµε. Το τελετουργικό παρα-
δείγµατος χάρη ήταν κάτι που έπρε-
πε να αλλάξει. Να προσαρµοστεί 
στις ανάγκες τις σηµερινές. Να  Το 
ίδιο και τα καταστατικά. Έχουµε ευ-
θύνες απέναντι στο µέλλον. Άλλες 
φορές από αναβλητικότητα, άλλες 
από άγνοια όλοι όσοι εργαστήκαµε 
για αυτή την οργάνωση τις τελευ-
ταίες δεκαετίες δεν προχωρήσαµε 
στις απαραίτητες αλλαγές και στο 
νοικοκύρεµα της οργάνωσης. Θα 
µπορούσαµε αυτά τα ζητήµατα να 
τα έχουµε λύσει µε το διάλογο και 
χωρίς αντιπαραθέσεις. ∆υστυχώς 
δεν το καταφέραµε και προσφύγαµε 
στο Fair Trade για να επικυρώσου-
µε τα καταστατικά µας. Τώρα είµαι 
στην ευχάριστη θέση να αναφέρω 
ότι επήλθε µια συµφωνία που επι-
κυρώθηκε από το δικαστήριο και εί-
µαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε στην 
επόµενη µέρα όπου πιστεύω ότι θα 
επικρατήσει η λογική. Ποτέ η σηµε-
ρινή διοίκηση δεν αποµάκρυνε κα-
νένα. ∆εν έκανε τίποτα που να µην 
το υπαγορεύει το καταστατικό µας. 

Στην ερώτηση µας αν ως Πρόεδρος 
είναι αποφασισµένος να ολοκληρώ-
σει το έργο του και το νοικοκύρεµα 
της ΑΧΕΠΑ ο κ. Καλλιµάνης απά-

ντησε: «Είµαι αποφασισµένος να 
ολοκληρώσω το έργο µου µε κάθε 
κόστος. Αυτό δεν είναι µια προσω-
πική φιλοδοξία αλλά η απαίτηση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
µελών. Βάζω πάνω από όλα το καλό 
της οργάνωσης. Είµαι έτοιµος να 
συνεργαστώ µε οποιοδήποτε έχει 

καλή πρόθεση και καλές ιδέες. Να 
τις πάρω, να τις µελετήσω και να τις 
συζητήσω. ∆εν πρόκειται όµως να 
αποδεκτώ ότι ο στόχος µας δεν θα 
είναι η διασφάλιση του µέλλοντος 
µας, δεν θα δεχτώ να γίνουν βήµατα 
πίσω, βήµατα που δεν θα είναι προς 
το συµφέρον του Οργανισµού µας».

Μια ιστορική στιγµή για το µέλλον της ΑΧΕΠΑ. Η υπουργός Περιβάλλοντος, ∆ήµων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Gabrielle Upton υπογράφει την συµφωνία για την µακροχρόνια ενοικίαση του Μπό-
ουλινγκ Κλαµπ στο Μπέξλι Νορθ. Στη φωτό από αριστερά: Ο Πολιτεικός Βουλευτής Στηβ Κάµπερ, ο Γραµµατέας της ΑΧΕΠΑ, ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Γιάννης Καλλιµάνης, η 
Πολιτειακή Υπουργός Gabrielle Upton και ο Πολιτειακός Βουλευτής Μαρκ Κούρι. Φώτο απέναντι σελίδα: Τα ανακαινισµένα γραφεία της ΑΧΕΠΑ στο Ροκντέιλ




